
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
01.11. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
737 

 
   

 
 

Про організацію мережі  
спостереження та оцінки  
радіаційної і хімічної  
обстановки на території області  

 

 
Відповідно до  статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 19, 35 Кодексу цивільного захисту України, наказів 
Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 2019 року № 986                     
«Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та 
хімічної обстановки», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України                  
24 січня 2020 року за № 83/34366 та від 29 листопада 2019 року № 1000 «Про 
затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті», 
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2020 року за        
№ 440/34723, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити:  
1) план заходів з організації мережі спостереження та оцінки радіаційної і 

хімічної обстановки на території області (додається);  
2) положення про організацію спостережень щодо оцінки радіаційної та 

хімічної обстановки диспетчерськими службами i постами радіаційного та 
хімічного спостереження в області (додається); 

3) типові режими радіаційного захисту населення в умовах радіоактивного 
забруднення (додається). 

 
2. Департамент з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації: 
1) уточнити спільно з Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій 

області перелік диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного 
спостереження суб’єктів господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, які 
виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають 
радіоактивні та небезпечні хімічні речовини;  
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2) залучити для проведення спостереження, здійснення лабораторного 
контролю за забрудненням навколишнього середовища радіоактивними, 
хімічно небезпечними речовинами фахівців Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою), Державної установи 
«Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 
охорони здоров'я України» (за згодою), Запорізького обласного центру з 
гідрометеорології  (за згодою).  

 
3. Голів райдержадміністрацій: 
1) до 01.12.2021 уточнити перелік закладів, установ та лабораторій, які 

проводять спостереження, контроль за забрудненням навколишнього 
середовища радіоактивними, хімічно небезпечними речовинами, налагодити з 
ними взаємодію, організувати обмін інформацією щодо результатів 
спостережень, лабораторних досліджень на підпорядкованих територіях; 

2) до 10.12.2021 надати до Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації та Головного управління ДСНС України у 
Запорізькій області перелік диспетчерських служб, постів радіаційного та 
хімічного спостереження суб’єктів господарювання об’єктів підвищеної 
небезпеки, які виробляють, використовують, транспортують, переробляють або 
зберігають радіоактивні та небезпечні хімічні речовини. 

 
4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам здійснити заходи,  

визначені в п. 3 цього розпорядження.  
 
5.Запропонувати керівникам Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області, Запорізького обласного центру з 
гідрометеорології, Державної установи «Запорізький обласний центр контролю 
та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» забезпечити 
своєчасну передачу інформації про випадки щодо забруднення радіоактивними 
та небезпечними хімічними речовинами навколишнього середовища до 
Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. 

 
6. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації від 29.03.2007 № 118 «Про організацію мережі 
спостереження і лабораторного контролю за забрудненням навколишнього 
середовища в області». 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації. 
 
 
 

Голова                                                                                   Олександр  СТАРУХ 
 
 
 


